
EN DANSK UDVANDRERSKÆBNE 

Peter Larsen fra Strærup 

Af A. Brink. 

"Venner, meget langt herfra 
over søl vblaa V and e, 
hæver sig Amerika 
bag de gyldne Strande. " 

(gammel Emigrantsang.) 

Efter felttoget 1848-50 tog udvandringen fra Danmark til Amerika 
stærk fart, og skønt landet hurtigt kom ind i en opgangsperiode, 

var der næppe et sogn, som ikke afgav et antal emigranter - hoved
sagelig landbrugere, der fandt de hjemlige forhold for små og 
fremtidsudsigterne for ringe. Småkårsfolk, der blev fristet af ud
sigterne til at få jord, enten gratis eller til lav pris. Andre droges 
udenlands lokket ved beretningerne om de store guldfund i Vest
amerika eller af sympati for Mormon kirken eller andre religiøse 
samfund. Breve hjem fra disse udvandrere til slægt og venner trak 
nye skarer over Atlanterhavet. Rejsen blev som oftest foretaget i 
overfyldte skibe fra Hamborg under uhyre primitive forhold, og 
ankommet til det forjættede land, fandt de fleste hurtigt ud af, at 
de havde ombyttet et liv i slid og slæb med et endnu hårdere. En 
del af disse slidere klarede sig frem til tålelige eller endog gode 
kår, og var som pionerer med til at opbygge den store amerikanske 
nation. Nogle af disse eventyrere har fået deres indsats erindret, 
andre er forblevet navnløse i historiens store bog. I det følgende 

vil vi fremdrage en interessant skikkelse fra den halvforglemmelse, 
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Peter Larsens bamdomshjem, Stræmp mark. 

der indtil nu har været hans lod. Det drejer sig om Peter Larsen fra 
Strærup Mark, hvis bemærkelsesværdige livsbane gjorde ham til en 
af datidens mest omtalte dansk-amerikanere. 

P. L. var en dreng af det fynske bondeland, og han kom til verden 
den r r te juni r849 i Strærup, Dreslette sogn, Assens amt. Hans 
fødehjem - et mindre bindingsværkshus, hvortil der i hans faders 

tid hørte ca. 4 tdr. land - ligger endnu i beboet stand omtrent der, 
hvor sognevejen Skaarup- Sarup skærer vejen Dreslette by- Stræ
rup. Af ukendt årsag kaldtes dette hus for Blodbalk eller Blod
bakke huset. Senere blev det købt og beboet af nogle brødre ved 
navn Abrahamsen, og det omtales endnu af de ældste i sognet som 

"Abraham huset". 
Som det ofte går, mangler der nærmere oplysninger om P. L.'s 

moder, men om hans fader vides det, at han var hjulmand, og at 
han foruden sin rette næring og som mindre landbruger drev krea
turhandel med Holstenerne, vistnok i kommission. De opfedede 
dyr overførte han på smakke fra Assens til Aarøsund og videre, 
og havde Lars Hjulmand gjort en god handel, var han ved hjem
komsten i godt humør og talte tysk, i modsat fald holdt han sig til 

det fynske. 
I dette beskedne hjem voksede P. L. op sammen med sine tre 

brødre, Lars, Anders og Hans og en halvsøster. Som sædvane var, 
kom børnene tidligt ud at tjene og måtte udføre hårdt arbejde i 
mark, lade og stald. Når P. L. i Amerika senere omtalte sin ung-
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dom, plejede han at sige, at han ikke huskede meget derom udover 
det daglige slid. 

Som nittenårig, da han gik som røgter hos gdr. Per Rasmussen i 
Voldtofte, besluttede han sig til at udvandre, og han tog af sted, 
vistnok sammen med en søn af byens daværende smed i Nellemose, 
Christoffersen. Han landede i New Odeans r868 så godt som 
pengeløs, uden venner i landet og ude af stand til at tale sproget, 
men med en god vilje til at tage fat på hvadsomhelst - På det 
tidspunkt lod forbundsregeringen bygge en del pæledæmninger ved 
Mississippi floden, og han modtog et tilbud om arbejde ved disse. 
Rejsepenge fik han i forskud mod senere fradrag i lønnen. P. L. 

faldt godt til og blev efter nogen tids forløb udnævnt til tidskon
troltager ved foretagendet, men for at bestride dette hverv måtte 

han først låne et lommeur. Her sparede P. L. 300 dollars sammen, 
som han igen mistede ved at udlåne pengene til en glattunget, 
upålidelig kammerat, men han lærte ved den lejlighed den leve

regel, der fulgte ham hele livet igennem: Se først på sikkerheden! 
P. L. arbejdede senere en tid i Arkansas, og allerede da han var 

først i tyverne påtog han sig forskellige arbejder som underentre
prenør i Illinois, Minnesota og Nord Dakota. 

De rige guldfund i Black Hills medførte et stort og nødvendigt 
behov for transport af guldsøgerne og deres udrustning, og i r876 
finder vi P. L. i samarbejde med firmaet Sims & Armstrong, der 
havde oprettet en fragtrute mellem Black Hills og byen Bismarck. 
Ruten blev betjent af svære lastvogne, hver forspændt med 6 mul

dyr, og P. L. tjente gode penge. 

Peter Lan en som jernbanebygger. 

I Bismarck kom P. L. for første gang i forbindelse med det jern

banebyggeri, hvorved han i de følgende år skulle gøre sit livs største 
indsats. Konstruktionen af Northem Pacific jernbanen var nået 
frem til Dakotas vidder, og ligesom et stykke jern tiltrækkes af en 

magnet, blev P. L. tiltrukket af dette meget større project, og han 
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opnåede at få en kontrakt ved planering af den banestrækning, der 
efter planen skulle føres igennem til Stillehavet. På en måde var 

han godt rustet til denne opgave. Han havde en del erfaring fra tid
ligere arbejder, og han rådede nu over flere hundrede muldyr, der 
kunne sættes ind ved det dermed forbundne jordarbejde, hvortil 

man endnu ikke havde anvendelig maskinkraft. Desforuden boede 
der en ubetvingelig sjæl i P. L.s store krop, og han voksede med 
opgaverne. 

Byen Bismarck i Nord Dakota blev også på anden måde af be
tydning for P. L., der her mødte en tiltrækkende og ærgerrig irsk 
pige, Margaret Moran, hvis forældre drev landbrug i Iowa. Hun 

havde 7 søskende, og en af dem var gift med en jernbanebygger 
ved navn Lamey, og i deres hjem mødtes P. L. og Margaret Moran 
for første gang, og inden P. L. rejste til sit nye hovedkvarter i byen 
Billings ved Northem Pacific banen, blev de viede. Tre andre af 
frøknerne Moran ægtede ligeledes kendte mænd, beskæftigede ved 

jernbanebygning, nemlig Patrick Welch, John W. Stewart og 
Richard Porter, der alle tre senere kom til at samarbejde med P. L. 
ved nogle af dennes foretagender. Familiefølelse var et kendt træk 
hos P. L., og det kan omtales, at han, da han var kommet godt i 
vej, også sendte bud efter sine tre brødre i Danmark. Lars slog sig 
senere ned i Dwight, Illinois, hvor han åbnede en isenkramforret

ning. Anders, der var gift med en gårdsmandsdatter fra hjemme
sognet, der nu i høj alder er bosiddende i Aarup, bosatte sig i Spo
kane, Washington, men døde i ret tidlig alder. Den yngste af 
brødrene, Hans, fulgte med P. L. i dennes banebygninger i over tyve 
år, hvorefter han vendte hjem til Fyn og nu nyder sit otium under 

kærlig pleje i en ejendom nær ved Snave skole. Hans Larsen, der nu 
er over So år gammel, er noget tunghør, men ellers ved godt hel
bred. Han nyder sin skråtobak, læser meget uden brug af briller. 
Han holder af at mindes ungdommens og manddomsårenes indsats 
sammen med broderen, og endnu remser han i flyvende fart navnene 

op på alle de baner og stationer, han var med til at bygge i nord-
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vesten. Børnebørn af Lars aflagde ham en besøg for et par år siden, 

de talte næsten flydende dansk. Med den øvrige familie er forbin

delsen gået tabt. 

Nogle år før P. L. slog sig ned i Billings, havde den amerikanske 
regering sat al kraft ind på at føre jernbanelinierne fra de indu

strialiserede øststater frem til de store landbrugsstater i landets 

midte og videre frem ud til de næsten folketomme egne på vest

kysten, hvor store muligheder lå i svøb. Bygningen af disse umåde
lige lange strækninger havde også en politisk baggrund. Der var 

ikke forløbet mere end 40-50 år siden Stillehavskysten havde været 

et stridsspørgsmål mellem U. S. A. på den ene side og Mexico, Eng

land og Rusland (Alaska) på den anden, og det blev jernbaneskin
nerne, de prustende jernheste og de larmende waggoner, der mere 

end noget andet svejsede den unge amerikanske nation sammen til 

et ubrødeligt hele. Ind over prærierne og floderne og bjergene i 

Montana, Idaho og Washington staterne, hvor jernbanepionererne 

mødte rovdyr, store flokke af bisonokser og fjendtligheder fra 

Sioux og Cheyenne indianerne, der i afmægtigt raseri afskød deres 

pile mod lokomotiverne, ryddede man plads til sporet, byggede 
broer og sprængte tuneller gennem bjergsiderne, og skinnerne førtes 

hurtigt mod vest ud til det åbne hav, ganske uden hensyn til, at 

der hverken var øjeblikkelig udsigt til fragt- eller personbefordring 

af betydning. 

For at fremme disse foretagender mest muligt, gav den amerikan

ske regering koncessioner til flere private foretagender og støttede 

dem med store kontante tilskud, der i begyndelsen androg fra r6.ooo 
til 48.ooo dollars pr. mile lagt jernbanespor - alt efter terrainets 

natur. Senere blev disse satser hævet betydeligt. Foruden disse sub

sidier fik jernbaneselskaberne overdraget store jord- eller skovstræk

ninger til egen disposition uden vederlag, ligesom de fik ret til 

gratis at tage alle nødvendige materialer fra de statsejede domæner. 

Det kan her omtales, at da Northem Pacific banen var færdigbyg

get i r883 for en sum af 70 millioner dollars, var samme selskab 
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senere i stand til at sælge de gratis tildelte arealer for r 36 millioner 

dollars. Denne og andre uhyre fortjenester gik i privatkapitalisternes 

lommer, uden at nogen på det tidspunkt følte trang til at gøre 

ophævelser. 

Bygningen af disse jernbaner fordrev rovdyrene, bisonokserne og 

indianerne fra prærierne, skovene og bjergene, og deres plads blev 

taget af skarer af driftige mænd og kvinder, der indhegnede og op

dyrkede deres lod, fældede træerne eller åbnede minegange i bjer

gene. De jernbanepionerer, der lagde grunden til denne udvikling, 

og som var årsag til at uhyre, uberørte arealer i Amerika og Kanada 

kom til at spille en kæmperolle i disse nationers økonomiske liv, har 

fortjent at blive erindret, og næppe nogen mere end vor lands

mand P. L. 

Fra Bismarck førtes Northem Pacific i hastigt tempo mod vest, 

og P. L. , der nu var helt grebet af jernbane atmosfæren, blev 

hovedentreprenør ved bygningen af flere strækninger på denne 

bane, idet han fulgte et godt råd, han havde fået: "Drag mod vest, 
unge mand, og voks op med landet". P. L. nøjedes ikke med at diri

gere sine foretagender fra en kontorstol. Han fulgte med sin store, 
blandede arbejdsstyrke, der bestod af mange tusinde mænd: kinesi

ske kulier, løsladte fanger, hjemsendte soldater og immigranter fra 

næsten alle lande i Europa ud i marken og delte deres strabadser 

under fremrykningen mod vest. Han døjede solens brand, og under 

vinterens forfærdelige kulde sov han ofte på jorden under en prærie

vogn. Arbejdslejrene stank af dyregødning, latrin og sved af menne
sker og dyr. Over dem drev røgen fra dynamiteksplosionerne. Læge

hjælp var sparsom og gik i hovedsagen ud på at lappe de tilskade
komne eller syge sammen, så at de igen hurtigt kunne genoptage 

arbejdet. P. L. tog på lige fod sin andel i dette hårde og grove 
arbejde, under hvilket Amerikas transkontinentale jernbanesystem 

blev til under umenneskelige anstrengelser. En gammel godsvogn, 

som man kunne træffe næsten overalt i Nordvestamerika og i det 

sydvestlige Kanada var P. L.'s kontor og bank. Fra denne udbetalte 
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han lønninger, og her kunne arbejderne indsætte deres penge i en 

bank. Han benyttede ikke et pengeskab, men opbevarede som regel 
de nødvendige midler i en stor, mørkslidt tegnebog. 

Efterhånden blev P. L's kontrakter større og omfattede bygnin

gen af lange strækninger af hovedlinien samt talrige sidelinier, og 
han blev kendt over det meste af landet som en dygtig, hurtig og 
pålidelig specialist i jernbanebygning. - Anlægget nærmede sig nu 
byen Helena i Montana, og P. L. flyttede med sin kone dertil og op
slog sit hovedkvarter sammesteds. Han havde nu ændret sit navn til 
Larson, men blev som regel tiltalt med sit fornavn "Pete" . På sine 
forretningspapirer, deriøvrigt var af tarvelig kvalitet, kaldte han sig 
nu "Railroad contractor". 

I Helena gik det op for P. L., at han måtte i nøje forbindelse med 
storkapitalen, hvis han skulle råde over de nødvendige pengemidler, 
der var påkrævet ved udvidelse af hans mange foretagender, og her 
i Helena kom han i kontakt med flere rige Montanaforretningsmænd 
med store interesser i handel, minedrift, banker og jordopkøb. Sam
men med seks af disse mænd dannede han nu financieringsforeta

gendet "Helena Syndicate" for med fælles midler at tage sig af nye 
projekter, som udkrævede store pengemidler, herunder ikke mindst 
jernbanebygning. Skulle man i dag spørge om, hvilke opgaver P. L. 
påtog sig i den retning, er det ikke så lige til at give svaret, da P. L. 
dels arbejdede for sig selv, og dels påtog sig forskellige arbejder 
sammen med andre firmaer. Undertiden skjules hans indsats blot 

under "og Co". Det vides dog, at foruden forskellige arbejder på 
Northem Pacific hovedbanen er hans navn knyttet til Great Nor
thems sidebane, Montana Central med den store Wickes tunnel, 
endvidere til Yellowstone-Montana ruten samt til strækningen 
Great Palls-Helena-Butte, den store kobbermineby. Fremdeles til 
Northem Pacifics sidebane til Coeur d' Alene samt strækningen 

Spakane Palls & Northem Washington Central banen. 
Efter at Northem Pacific var ført igennem til Stillehavet i r883, 

begyndte man for alvor at udbygge systemet med forskellige op-
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Abningsceremoni, d" N orthem Pacijic gennemfores den 8. september r 88J . D et sidste "gyldne" 
Jtie /lespiger slås i , da stræknh1gerne modes i G old Creek, .iHontana, h vo rved banen er fo rt igennem 

til Stillehavet. 

landsbaner. Samme år opnåede "Helena Syndicate" en kontrakt på 
sidebanen Helena-Marysville. Firmaet Larson & Keefe udførte det 
meste af dette. P. L. spillede ligeledes en betydelig rolle ved kon
struktionen af en linie Havre-Helena-Butte, hvor Niehart sektionen 

tilfaldt ham. I r889 byggede han sammen med andre i Washington 
staten banen Washington Central og Spokane Northem til North

port, Rossland og Trail, hvorved man opnåede forbindelse med 
den kanadiske længdebane: Canadian Pacific Railroad. I r898 byg
gede han sammen med sine medkontrahenter Mann & Foley 
Erothers en linie fra Arrow Lake til Goldfield nær den amerikansk
kanadiske grænse. I forbindelse med sine store skovkøb anlagde 

P. L. endvidere banen Bellingham Bay & Eastern Railroad, ligesom 
han sammen med Foley Erothers byggede datidens største jernbane
bro ved ombygningen af Algoma Central & Hudson Bay Railroad 
ved Winnipeg næsten midt i landet. 

Omkring r897 udførte Firmaet Foley Brothers, Locke & Larson 
en stor del af Canadian Pacifics hovedlinie. I sine sidste leveår var 

Fynske årbøger 1958



422 A. Brink: En dansk udvandrerskæbne 

P. L. engageret som "co" i firmaerne Patrick Welsch & co, John 

W . Stewart & co, Porter & co, der arbejdede ved anlæg i Alaska og 

ved begge de kanadiske transkontinantale jernbaner: Canadian Paci

fic og Grand Trunk Pacifik. Disse tre firmaer beskæftigede en tid 

over 30.000 mand og dominerede i lang tid al jernbaneudvikling i 
Nordvestamerika og i det sydvestlige Kanada. 

Ud over de her nævnte strækninger opgiver broderen, Hans Lar

sen, at P. L. byggede en bane mellem St. Paul og Minneapolis, samt 

at han deltog i arbejder på strækningen Spakane-Portland på Great 
Northem banen samt på Northem Navigation Line til Oregon. 

Omtrent således tager vor landsmands indsats sig ud. Den ger

ning han udøvede på dette felt kan tåle sammenligning med da

tidens andre store jernbanekoryfæer såsom James J. Hill, der var 

ophavsmand til Great Northem systemet, og C. P. Huntington, der 

skabte Central Pacific banen. 

Peter Larsen som forretningsmand. 

Det klinger som et eventyr, at denne fynske bondedreng skulle 

blive en af Amerikas rigeste mænd. Det anslås, at han ved sin død 

ejede mellem 20 og 30 millioner dollars, og det på et tidspunkt, da 
tallet en million kun blev brugt i astronomien, og dog var der intet 

særligt eventyrligt over P. L's metoder, og sine rigdomme erhver

vede han på ærlig og fuldt ud lovlig vis . Det kan siges til hans ros, 
at hvad han end kastede sig over, og på hvilke felter han end vir

kede, så søgte han ikke at blive rig på andres bekostning. Det taler 
også godt for hans karakter, at han ikke glemte dem, der havde 

arbejdet for ham eller sammen med ham. Således indkasserede 

general John W . Stewart som hans kampagnion en fortjeneste på 

4 millioner dollars under bygningen af en strækning af Grand Trunk 

i Kanada. - P. L. fik selvfølgelig sin part af kagen og blev hurtigt 
anset som den rigeste dansk-amerikaner. P. L. havde et skarpt blik 

og en fin næse for forretninger og et næsten enestående fremsyn. 

Kun de foretagender, der hvilede på et solidt grundlag og som 
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Peter Lane n i sine manddomsår. 

med rimelig sikkerhed kunne give et passende udbytte, gav han sig i 

kast med. Tab led han sjældent som følge af sin forudseenhed og 
sin kølige vurdering af de muligheder, der tilbød sig, og ikke sjæl

dent overgik udbyttet hans dristigste forventninger. 
Som tidligere omtalt kom P. L. i Helena i forbindelse med flere 

af byens store forretningsmænd. Ganske naturligt kunne de store 
rigdomme, der blev taget ud af minerne i de omliggende stater, ikke 
undgå P. L.s opmærksomhed, og sammen med Thomas Greenough 
fra Missaula købte han i 1897 Morning minerne ved Wardner og 
Mullami i Idaho for 35o.ooo dollars. Fra dette ene aktiv tilflød der 
P. L. en månedlig afkastning på 25.000 dollars i flere år, indtil 

ejendommene blev solgt til Federal Mining Campany for 3 millioner 
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dollars, hvoraf den ene million tilfaldt P. L. Han var ligeledes 
interesseret i miner i Montana og British Columbia, og sammen 

med forbundssenator Clark ejede han flere kobberminer. Endvidere 

ejede P. L. aktiemajoriteten i Spokane bryggeri og maltgøreri samt 

Centennial møllerne i Spokane og Seattle samt kornmøller andet

steds. Han var storaktionær i The Cameron Lumber Co. ved søen 

Coeur d'Alene. Han blev direktør og medaktionær i National Bank 

of Helena, The Cascade National Bank of Great Falls samt First 

National Bank of Billings. 
Medens den kanadiske længdebane førtes mod vest, blev P. L. 

overbevist om, at Prince Rupert ville blive endepunktet, og han og en 

anden forretningsmand opnåede forkøbsret til værdifuldt land i og 

omkring den lille havneby. Denne forkøbsret overdrog han senere 

til den kanadiske regering, og denne villighed blev sandsynligvis 
årsag til, at et firma, der også bar hans navn, fik kontrakt på at 

bygge strækninger af Grand Trunk Railroad fra Prince Rupert til 

Edmonton og videre til Saskatoon. 

Peter Larsen og skovene. 

Den rrte august r898 mødtes tre mænd i den travle, unge by, 

Fairhaven ved Bellingham bugten ud for den store Vancouver ø ved 
den kanadisk-amerikanske grænse ved Stillehavet. Den ene af disse 

mænd, J. H. Bloedel, var en efterkommer af en fransk Bugenot 

familie i landflygtighed. Han havde været vurderingsmand i de store 

skove i nordvesten i flere år. Den anden person var en yngre, driftig 
amerikansk maskiningeniør ved navn J. Donovan. Den sidste i tre

kløveret var vor mand Peter Larsen. V ed dette møde dannede de 

tre mænd et aktieselskab The Lake Whatcom Logging Company 

med en kapital på kun 6ooo dollars, fordelt ligeligt mellem stif

terne. Selskabets formål var at udnytte de store, urørte skove, der 

som en ubrydelig kæmpemur strakte sig fra det sydvestlige Kanada 

langt ned i staten Oregon, og som fra Stillehavets bugter og vige 

nåede op i 3-4ooo fods højde på Cascade og Olympic bjergkædernes 

skråninger. 
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Dette store område var velegnet for trævækst på grund af den 

. fortrinlige jordbund og den varme fugtighed, som de fremherskende 

vestlige vinde førte ind fra Stillehavet. Skovene bestod hovedsagelig 

af ceder, sitka gran og clouglas fyr. Man traf træer med en alder på 

6oo år, træer med et tværsnit på over r 5 fod og en højde på over 

2 50 fod . Der var træer som i vælde kun blev overgået af et eneste 
træ i verden, det kalifarniske Red-Wood træ, Sequoia gigantea. 

Bortset fra at indianerne hist og her havde fældet et træ for at 

skaffe sig materi::1le til en båd, var skovene her urørte af menneske
hænder. 

Det var tre dygtige og vidtskuende mænd, der mødtes hin dag i 
august og lagde grunden til et foretagende, som i løbet af en år

række blev vestkystens største og et firma af verdensformat. Der 

havde på det tidspunkt været 5 års depression i staterne, men nu 

var præsident McKinley rykket ind i det Hvide Hus, og man regnede 

sikkert med et økonomisk opsving, da priserne efter al sandsynlig

hed havde nået bunden. P. L. og hans fæller var ikke de første på 
pladsen, men bedre end andre så de den uhyre mulighed, som her 

tilbød sig. Den hurtige udvikling og opblomstring, der nødvendigvis 
måtte finde sted i de nordvestlige stater, ville udkræve enorme 

kvanta af hus- og skibsbygningsmaterialer, af sveller og hundrede 

andre ting, hvortil træ alene egnede sig. Og på den anden side af 

Stillehavet udgjorde de træfattige lande, Kina, Japan og Korea, et 

marked af format. 

I det nyoprettede aktieselskab spildte man ikke tiden, men købte 

skov på roden i et stort stykke land omkring Whatcom søen, der 

lå i kort afstand fra Bellingham bugten, således at man havde lette 
transport- og afsætningsforhold. Man begyndte hugsten med en 

arbejdsstyrke på r8 mand og en hest, endvidere rådede man over 

to transportable dampmaskineanlæg, der med svære wirer trak de 

fældede træstammer frem til skråningerne ned mod Whatcom søen, 

hvorfra de blev slidskede ned til et savværk på fremmede hænder, og 

hvor opskæring fandt sted. 
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I vore dage kan det lyde mærkeligt, at man dengang kunne købe 
nogle af verdens fineste skove for 3-4 dollars pr. rooo stammer, 

men at dette var en kendsgerning, fremgår af firmaets bevarede 

regnskabsbøger. Ganske vist var lønninger og priser tilsvarende lave, 
således fik man 4 kilo kaffe for en dollar. 

For ikke at blive afspærret fra udvidelser erhvervede man ret 

hurtigt yderligere 4000 acres skov i en anden ejers besiddelse. I dette 

tilfælde måtte man tage grunden med, og prisen varierede mellem 

30-60 dollars pr. acre uryddet land. Selskabet kastede derefter blik

ket på en ca. ro.ooo acres bevoksning syd for Whatcom søen og 

Samish Bay. Bioedel var ivrig for at købe dette område og bad P. L. 

se på det . 

- Vi må have fat på de skove, sagde Bloedel. 
- Så køb dem, svarede P. L. 

- Jamen, midlerne? 

- Træk på min konto, afsluttede P. L. samtalen. 

Så blev der ikke snakket mere om den ting, og skovene blev købt 

for r 55 .o o o dollars. Larsens lån til AJS The Lak e Whatcom Logging 
Campany var store, men givet på sund forretningsmæssig basis . 

Han vidste, at hans penge var godt anbragt, og at han fik 7 pct. i 
rente og en trediedel af udbyttet. 

For at opnåå en større fortjeneste dannede de oprindelige tre 

aktionærer i 1901 et nyt aktieselskab, der fik navnet The Larson 

Lumber Campany med det formål at bygge eget savværk The Larson 

Mill ved Whatcom søen, hvor man selv ville opskære træet til dets 
forskellige formål. P. L. blev valgt til formand for bestyrelsen af 

dette. For 3o.ooo dollars blev savværket bygget i rekordtid. Ved 

den første generalforsamling i selskabet fremlagde Bioedel et detail
leret regnskab. Få minutter senere løb han forvirret omkring i søgen 

efter bogholderen. P. L. havde ønsket fornyet dokumentation for, 

hvor mange penge der henstod i selskabets bank. Denne usædvan

lige fremgangsmåde af bestyrelsens formand, der oven i købet selv 

var bankdirektør, skyldtes et særkende hos P. L., som holdt af at se 
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rede penge og som foretrak at gøre brug af sin egen, store, slidte 
tegnebog fremfor at tage omvejen over et pengeinstitut. Det kan her 
omtales, at da man lagde omtalte tegnebog til tørring sammen med 

P. L.s våde tøj, efter at han var bjerget op af vandet efter damperen 
Cialiams forlis, indeholdt den over 2oo.ooo dollars i kontanter og 
checks, men P. L. var vant til at afgøre store forretninger kontant 
på stedet. 

Begge aktieselskaberne viste sig at være gode, levedygtige fore

tagender, og det kan nævnes, at de oprindelige 6o aktier a roo dol
lars i The Lake Whatcom Loggin g Co. r 5 år efter starten blev 
noteret til en værdi af 5o.ooo dollars pr. stk. 

Efter P. L. s død blev de to aktieselskaber slået sammen under 

navnet Bioedel & Donovan Lumber Mills . 30 år efter starten var 
den oprindelige arbejdsstyrke på r8 mand og en hest vokset til 

qoo skovhuggere, fordelt på 6 store arbejdslejre, forbundet indbyr
des med firmaets egne jernbaner, medens r8oo mand fik deres 

udkomme på 8 savværker. 
Efterhånden som skovene blev ryddede, indkøbte man nye, ofte 

fjernt beliggende skovarealer. Behovet for træ og navnlig de store 
ordrer under de to verdenskrige førte til voldsomme indhug i den 
eksisterende træmasse. Den økonomiske depression i trediverne 
rystede firmaet i dets grundvold, men det red stormen af, men man 
måtte dog splitte selskabet op i flere mindre enheder. Da man til
sidst ikke kunne opkøbe flere egnede skovarealer, gik firmaet 

i I944 i likvidation, og Larsen savværket og de øvrige værdier for
bundet dermed blev overtaget af The Columbian Valley Lumber 
Co., der baserede sin drift på de nyopvoksede skove. Bioedels navn 
er dog den dag i dag knyttet til en stor skovindustri i British Co
lumbia. Ved Bioedel & Donovan Lumber Campanys ophør havde 
firmaet ryddet ca. roo .ooo acres land for skov. Godt halvdelen af 

dette areal blev igen beplantet, medens resten udJagdes til agerland, 
græsland, gartnerier, hønserier og minedrift. 

Fynske årbøger 1958



------

- c - -----------

A . Brink: En dansk udvandrerskæbne 429 

Nu kan naturelskere jo beklage, at disse urørte og majestætiske 

skove skulle falde for den blanke savklinge, men i mange tilfælde 

havde skovene nået deres fulde alder, og død og forrådnelse venter 

ethvert træ, hvis vækst er gået i stå. Hvirvelstorme og skovbrande 

viste sig undertiden at være værre fjender end mennesket. Ud af 

disse mægtige skovarealer fik man utallige fornødenheder til gavn 

for beboerne i Amerika og mange andre lande, og i nordvesten var 

man blevet beriget med mange nye samfund, der hvor skovene før 
havde spærret alt ude. 

Allerede i 1907 faldt den største kæmpe i skovene, idet P. L. døde 

efter en langvarig og håbløs sygdom. Hans interesser i skovene var 

ikke blot af økonomisk art. Han holdt af at færdes i træernes sam

fund, og han var ved sin død ejer af udstrakte skove i Kanada og 

ved Jackson, Mississippi. Sidstnævnte areal var alene so.ooo acres 
stort. 

Peter Larsen som menneske. 

Det er ikke helt let nu at forestille sig personen Peter Larsen, 

da der ikke i Amerika eller andetsteds har været skrevet nævnevær

digt om ham og hans livsgerning. De breve og dokumenter, der 

opbevares hos familiemedlemmer, fortæller ikke meget om P. L. 
Han omtalte aldrig sit arbejde eller sine opgaver, men holdt sig til 

uvæsentlige familienyheder. I hans senere år var meddelelserne 

hjem skrevet på engelsk og ofte fulgt af mindre pengeanvisninger 

til folk i sognet, der i sin tid havde vist ham godhed. I et af brevene 

skriver han, at han nu har så mange penge, at han ikke ved, hvad 
han skal gøre ved dem - vistnok den eneste gang, han omtaler sin 

rigdom. Hans forretningsbreve var korte, klare og gik til sagen uden 

et overflødigt ord. En del af disse er opbevaret hos hans amerikan
ske familie og i arkiver, men et tilsagn fra en af disse slægtninge 

om at delagtiggøre forfatteren af disse linier i deres indhold er 

ikke opfyldt, da dette skrives. 

28 
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Skal vi derfor give en karakteristik af vor mand, må det gøres 

ved hjælp af forskellige kendsgerninger, visse episoder og overleve

rede beretninger. 

Det vides, at P. L. rent fysisk var godt udrustet til det hårde liv 

som jernbanebygger. Han var 6 fod og 2 tommer høj i strømpe

fødder, muskuløs, bredskuldret og vel proportioneret. Hans læge, 

dr. Tracey i Helena sagde om ham, at han havde aldrig set så kerne

sund mand som P. L. Han var en stilfærdig og beskeden mand, 

fjern fra enhver form for praleri. Hans fåmælethed var legendarisk 

mellem vennerne. Han havde en næsten uhyggelig evne til straks at 

se kernen i ethvert problem. På arbejdspladsen gik han ofte omkring 

med blikket rettet mod jorden, medens han tumlede med sine pro

blemer, men ikke desto mindre observerede han skarpt alt, der fore

gik omkring ham. En lille episode, som viser dette, er bevaret. Han 

sad en dag på en vindfælde ved sit savværk, øjensynlig hensunket i 

dybe tanker. Pludselig vinkede han formanden, der arbejdede sam

men med sit sjak i pladsens fjerne ende, til sig. 

- Du skulle ikke lade den brune arbejde! 

Formanden så sig tilbage. 

- Undskyld . Jeg har ikke lagt mærke til før nu, at hun er halt. 

Jeg skallade hende blive spændt fra . 

- Godt, og med det samme kan du fyre de to arbejdere, der stab

ler tømmer nede bag ved. De driver den af. 

P . L 's omgang med jernbanearbejdere, skovhuggere, forretnings

mænd og politikere havde skaffet ham et stort menneskekendskab, 

og han forstod at vurdere sin mand i et øjekast, og for dem, han 

stod i et venskabsforhold, var han en usvigelig ven i alle forhold. 

I forretningsanliggender var hans håndslag en ubrydelig kontrakt. 

P. L. havde ord for at være en god arbejdsgiver, og ved hans fore

tagender var arbejdsstridigheder en sjældenhed. Blandt hans med

arbejdere var der adskillige danske foruden hans tre brødre, blandt 

andet en værkfører ved navn N. P. Hornbo, der senere vendte hjem 

og bosatte sig på Strandby Mark. Der er bevaret visse udtalelser fra 
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nogle af disse danske gående ud på, at P. L. ikke altid var nogen 

behagelig arbejdsgiver, at han var en hård negl, der altid gennem

trumfede sin vilje, men dette kunne næppe være anderledes, når 

man husker på, at han til tider havde flere tusinde mand af forskel

lige nationer og uddannelse i sin tjeneste, og de amerikanske 

arbejdsgivere var just ikke blødsødne på det tidspunkt. I hvert fald 
har hans svigerinde, fru Marie Hansen i Aarup, kun ros, når det 

gælder svogeren, med hvem hun havde en del at gøre. - Han var 

helt igennem et retskaffent menneske, siger hun. 
I byen Helena, der blev P. L.'s hovedkvarter, levede han i et lyk

keligt og harmonisk ægteskab med sin hustru Margaret, der var 

ham en trofast støtte i livets foreteelser. P. L. var allerede på det 

tidspunkt i offentlighedens søgelys, og interessen for hans mange 
store foretagender drog journalister og pressefotografer til hans 

dør, men P. L. nægtede så godt som altid at udtale sig, og dette 

hans forhold til pressen blev rimeligvis årsagen til, at P. L.s liv og 

virke blev tiet ihjel, men det var, som han ønskede det. P. L.s beske
denhed og tilbageholdenhed blev ikke delt af Margaret, der var 

opsat på at spille den rolle i det højere selskabsliv i byen, som hun 

med rette havde krav på. Hun var drivkraften i købet af et fornemt 

hus med 12 værelser og tilhørende stalde på hjørnet af Sjette Gade 

og Ewing gaden i Helena, der blev ægteparrets hjem. Dette hus blev 

efter P. L.s død købt af staten Montana og indrettet som hjem for 

guvernøren. 
Da P. L. engang vendte hjem fra en af sine mange, langvarige 

forretningsrejser og var på vej ud af stationsbygningen i Helena, 
opdagede han en skinnende ny ekvipage med et forspand af fire 

nøddebrune heste, og til hans forbavselse var det hans gartner, som 

sad på bukken i fuldt liberi som herskabskusk 

- Hvad pokker laver du her, Mike? råbte P. L.- Hvad er det for 

en cirkusforestilling. 
- Madam Larsen har købt dette menageri, mens De var borte og 

givet mig besked om at køre herren hjem, lød svaret. 

28* 
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Peter og l;largaret Larsens hjem i Helma. 

P. L. åbnede vogndøren og kastede sin slidte vadsæk ind. 

- Kør hjem med den, Mike. Jeg går, og se så at komme afsted, 

før nogen ser os to sammen. 

Skulle der køres med heste, ville P. L. nok selv holde tømmerne, 

og det hørte til en af hans fornøjelser at køre med firspand gennem 

Helenas gader i strøgtiden, således som det var skik blandt byens 

velhavere. 

P. L.s sprog blev aldrig det akademiske, og han beholdt hele livet 
de danske strubelyde i sin udtale, men det sprog, han talte, blev 

forstået af Amerikas kendte forretningsmænd og politikere. Han 

deltog kun sjældent i offentlige forsamlinger, og i de få foreninger, 

hvor han var medlem, blev han sjældent set, men i sit hjem samlede 
han ofte en kreds af trofaste venner af samme støbning som han 

selv, og med hvem han diskuterede dagens problemer under frie 
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former. Ved sådanne lejligheder gik han ikke af vejen for et bæger 

eller var upåvirket af kvindelig skønhed og charme. P. L. blev med 

årene en ægte amerikansk forretningsmand af den bedste type, og 

hans rigdomme gik ham aldrig til hovedet. Han administrerede sine 

forskelligartede foretagender yderst effektivt og næsten uden anven

delse af medhjælp. Medens andre forretningsmænd af mindre for

mat gjorde brug af et større kontorpersonale, anbragt i fine kontor

bygninger, klarede P. L. sig fortrinligt uden et sådant apparat. Da 

nogle venner engang udpegede en stor og ny forretningsbygning i 

Whatcom for ham og spurgte, om det ikke var noget for ham, sagde 

han med et smil: Nej, hvorfor dog? Jeg klarer mig godt med min 

gamle fragtvogn og min tegnebog. 
P. L. havde ikke mange interesser ud over sit arbejde, som han 

gik helt op i - ikke for at puge penge sammen, men for at finde 

anvendelse for sin energi og åndelige kraft. Blandt hans fritidssysler 

var opdræt af fuldblodsheste, og selv, da han var alvorlig syg, var 

hans daglige gang til staldene en nødvendighed for ham. Han holdt 

endvidere af at overvære bryde- og boksekampe, og han nød synet af 

udfoldelse af den rå kraft. 

P. L. lagde aldrig skjul på sin danske herkomst, men han betrag

tede sig selv som amerikaner. Det fortælles om han, at han, da han 

engang blev spurgt, om han var dansk, svarede: Nej, men jeg er 

født i Danmark. Han lærte sin kone at forstå dansk, men hun dri

stede sig dog ikke til at tale det. 

Peter Larsens sidste leveår og død. 

Om morgenen den Sde januar 1904 sejlede P. L. fra Seattle på en 

forretningsrejse med bestemmelsesstedet byen Victoria på Van

couver øen. Turen blev foretaget med den nybyggede damper "Clal

lam". Ombord var 59 passagerer og et mandskab på 3 r, hvilket var 
under en trediedel af, hvad skibet måtte medføre. Søen var stille, 

og fra skibet havde man allerede Victoria i sigte, da en storm plud

selig blæste op. Samtidig svigtede maskinen. På en aldrig opklaret 
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måde sprang skibet læk, og vandet nåede hurtigt maskinrummet og 
hindrede reparation. Efter at have drevet omkring nogen tid uden 

styring gav kaptajn, George Roberts, ordre til at sætte hjælpesejl og 
styrede båden ind i Juan de Fuca strædet. Vejret var blevet dårligere 
med sne- og regnbyger. Skibet krængede mere og mere over, og to 
livbåde med kvinder og børn, ialt 19, blev sat ud. Begge både 
kæntrede og alle ombordværende druknede. En tredie livbåd fyldt 

med mandlige passagerer, blandt disse også P. L. og en del af mand
skabet, blev nu firet ned, men rebene brast, og alle blev revet med 
af bølgerne med undtagelse af P. L., der fik tag i et af nedfirings
rebene. Til dette klyngede han sig, indtil man ombord blev op

mærksom på hans nødstilstand og ved hjælp af reb fik ham halet 
tilbage på dækket, hvor man lagde ham indsvøbt i tæpper. Skibet lå 
nu i mørke og uden styreevne, og vandet steg hurtigt i skroget. 
Tidligere på dagen var man i land blevet opmærksom på skibets 
stilling, og man havde sendt et par slæbebåde til hjælp. Den ene 
af disse, Hollyoke, nåede frem på dette tidspunkt og fik en trosse 
gjort fast, men da Clallam nu truede med at gå ned hvert øjeblik, 
blev trossen kappet, og Hollyoke lagde bi for at kunne opsamle de 
tilbageblevne passagerer og mandskab. Clallam krængede nu så 
meget over til bagbord, at de resterende tre styrbords livbåde ikke 
kunne sættes i søen. P. L. kravlede agter og fik fat på en rednings
flåde, hvortil han klyngede sig, indtil Clallam efter II timers kamp 
mod elementerne gik ned midtvejs mellem Smith Island og Dunge
ness Spit. Efter henved tre timers ophold på flåden, overskyllet af 
iskoldt vand, blev P. L. taget op i en redningsbåd fra den anden 

slæbebåd Sea Lion. Han var da nærmest bevidstløs, og håbet om at 
redde ham var ringe, men efter at man havde hældt Whisky og 
varm kaffe i ham, begyndte han at komme til sig selv. I sin om

tågede tilstand troede han først, at han var i det hinsides, men det 
beroligede ham dog, som han sagde med et svagt smil, at de talte 

amerikansk dernede, hvor han var. 
P. L. havde været særdeles heldig. 44 mennesker mistede livet ved 
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Peter Larseli mellem adoptivdalte.·e ll illabel og hendes broder. D erefter fo lger lui liS kom Margaret 

og venner. 

denne skibskatastrofe, der vakte umådelig opsigt i Amerika og 

Kanada. De reddede blev skyndsomt ført til Port Townsend og der
fra sejlet tilbage til Seattle. P. L. blev indlogeret på Butler hotel, 
hvor han blev opsøgt af venner, der havde læst om hans redning i 
avisen og som nu kom for at gratulere ham med hans held. Blandt 
disse venner var også BioedeL 

P. L.s helbred havde taget skade ved hans lange ophold i det 

kolde vand, og en påfølgende lægeundersøgelse viste, at han led af 
en sygdom i leveren. Et rekreationsophold i Kansas førte ikke til en 
bedring i hans helbredstilstand, og lægerne, der nu var klar over, at 
han led af kræft, lagde ikke skjul på overfor ham, at han måtte 
forberede sig på det uundgåelige. P. L., der nu vidste, at han var 
en dødsmærket mand, vedblev trods dette at lede sine forretninger 
selv. Under den uafvendelige sygdoms fremskriden tog han hele 

sin viljestyrke i brug, og støttet af den romersk-katolske kirke, hvor
til han var gået over under indflydelse af sin kone, viste han trods 

to års hårde lidelser en sindsligevægt og et mod, der aldrig svigtede 
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ham. Den 12. juli 1907 brød hans forpinte krop sammen, og han 
døde i sit hjem i Helena i sit 57de år. 

Hans eftermæle blev den rosende omtale, der fra alle sider i 

Amerika strømmede til hans nærmeste efterladte. Således skrev 

senator T. H. Carter i bladet "Helena Independen t": Det var lige 

så naturligt for Peter Larsen at være godgørende, som det at ånde. 

Han var retsindigt i alt, og for en ven ville han gøre sit yderste. 

Mange tusinde vil nu savne hans velgerninger, og vi, hans intime 

venner, ved, at vi aldrig vil møde nogen som han. Han var i alt 

en mand. 

Vicepræsident A. L. Smith for National Bank of Montana udtalte: 
Det var Peter Larsens menneskelige egenskaber, der vandt ham 

venner. Hans ord stod til troende og blev aldrig brudt. 

Peter og Margaret Larsen havde ikke livsarvinger, men de havde 

adopteret konens søsterdatter, Mabel Lamey, der ægtede Charles 

B. Power, en søn af en tidligere forbundssenator, og som var i P. L.s 
tjeneste. To af deres børn er endnu levende, nemlig Mrs. Jane 

Elisabeth Tobin, der er bosat i Helena, og lady Margareth Carrick, 

der er gift med jarlen af Carrick, England. 

Mabel Larson Power døde allerede i 1918 af den spanske epidemi, 
medens Margaret Larsen døde i Paris i 1928. I Hans Larsens hjem i 

Snave er der opbevaret et stort fotografi af P. L., en gengivelse af 

et oliemaleri, samt et portræt af adoptivdatteren og hans kone, Mar

garet, der besynderlig nok er fotograferet fra rygsiden. Kun en lille 

del af ansigtet er over skulderen vendt mod beskueren. 

Skønt P. L. aldrig genså fødelandet på grund af mangel på tid, 

havde han affattet sit testamente på dansk, og ca. en måneds tid før 

hans død blev det konfirmeret af den danske konsulatsembedsmand, 
K. M. Sørensen i Chicago. Ifølge dette efterlader P. L. som nævnt 

først den katolske biskop i Helena 2o.ooo dollars, derefter følger 

store pengegaver til den dansk-norsk evangeliske kirke og andre 

religiøse samfund og foreninger med humanitære formål. Endvidere 

testamenterede han betydelige summer til sine brødre. Hans adop-
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Peter LttrJens gravminde, Helena. 

tivdatters børn fik r 50.000 dollars . Resten af boet gik til hans kone 
med to trediedele, medens Mabel Larson Power fik den resterende 
trediedeL Testamentet indeholdt den bestemmelse, at den arving, 

der antastede Peter Larsens sidste villie med hensyn til boets opgø

relse eller fordeling, mistede sin arvepart. Det var et meget rigt bo, 

der her kom til skiftebehandling, idet man anslog de samlede aktiver 

til at være mellem 20 og 30 millioner dollars værd. 
Peter Larsens enke lod i det følgende år bygge et fornemt og 

anseeligt gravmonument af italiensk marmor og granit fra Vermont, 

måske datidens mest storslåede gravminde i nordvesten. Dette 

mausolæum bærer kun et årstal og navnet Larson. Med P. L. døde 

en af de udvandrere, man i Danmark kan være stolte af. I dag er 

P. L.s navn så godt som forsvundet fra de steder, hvor han gjorde 

sin store indsats. Så vidt det vides, er det kun bevaret i navnet på 

savmøllebyen Larson på nordsiden af Whatcom søen. 
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Men det virkelige monument for P. L. er de mange tusinde kilo
meter jernbanespor, der vinder sig gennem Nordvestamerikas og 

Kanadas bjerge, dale og skove. Men de passagerer, som nu befarer 
disse strækninger i luksustog, skænker næppe P. L. en tanke - gan
ske som han kunne have ønsket det. 

Måske kunne der alligevel være stemning for at rejse en beskeden 
mindesten for ham ud for huset i Strærup, hvor denne vor store 
landsmand fødtes. 

Og indskriften kunne f. eks. være: 

"Han baned' vej til Stilleha·vet" . 
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